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Styrelsens sammansättning  
Ordförande Stefan Sjöberg, Halmstad  
Vice ordförande Cecilia Mattsson, Umeå 
Vetenskaplig sekreterare Johan Svensson, Göteborg/Skövde  
Facklig sekreterare Maria Petersson, Stockholm  
Skattmästare Mats Eriksson, Stockholm  

Övriga ledamöter  
Sven Karlsson, Lund; Jeanette Wahlberg, Linköping; Catharina Olivius, Göteborg; Erik 
Waldenström, Malmö; Andreas Kindmark, Uppsala  
Valberedning  

Tommy Olsson, Umeå (sammankallande); Kerstin Landin-Wilhelmsen, Göteborg; Brita 
Winsa, Uppsala 

Medlemmar  
När 2011 började var medlemsantalet 342 och vid årets slut var det 362 medlemmar. Under 
2011 har föreningen således fått 20 nya medlemmar. Ordinarie medlemsavgift för 2011 var 
200 kr.  

Styrelsesammanträden  
Styrelsen har sammanträtt tio gånger under verksamhetsåret, varav sju möten har skett per 
telefon. Ett sammanträde ägde rum i samband med Endokrindagarna 2011 i Sigtuna och ett i 
anslutning till Läkaresällskapets riksstämma i Stockholm. Ett styrelsemöte skedde i form av 
ett internat under två dagar i Stockholm.  
Ärenden under 2011  

Förslag inkommit 2009 från Ernst Nyström om utbildning i radionukleidanvändning för 
thyreoidologer, vilket en arbetsgrupp ledd av Helena Filipsson utredde under 2010. Under 
2011 har Socialstyrelsen tillfrågats om behovet av en nationell certifierad utbildning. Då 
ledningsansvaret för radiojodbehandling ligger hos onkolog bedöms frågan om en nationell 
certifierad utbildning i första hand ligga hos Svensk förening för onkologi.  
Svenska Endokrinologföreningen haft fortlöpande kontakt med Svensk Förening för 
Diabetologi. Samarbetet har fortlöpt med gemensamma SPUR-inspektörer. Diskussion förs 
om möjligheten av ett gemensamt postgraduate-möte under 2013 eller 2014. 

Under året har Svenska Endokrinologföreningen, på fråga från Equalisgruppen inom klinisk 
kemi, utrett möjligheterna till harmonisering av enheter för hormonanalyser mellan 
laboratorierna i Sverige. Efter förfrågan till samtliga endokrinologiska kliniker vid 
universitetssjukhusen i landet har ett sammanfattande omdöme i frågan avgetts där Svenska 
Endokrinologföreningen ger stöd för rekommendationen om enhetliga enheter vid 
hormonanalys. 

Styrelsen har under verksamhetsåret besvarat remisser från Svenska Läkaresällskapet bl.a. 
avseende förslag om ALF-systemets framtida utformning. Styrelsen har också sett över 
behovet av SK-kuser, vilka ämnesområden som de ska beröra och hur ofta de ska ges. 



Svenska endokrinologföreningen har verkat för uppdaterad målbeskrivning och utformning av 
ST-rekommendationer. Vice ordförande Cecilia Mattsson har deltagit i samarbetet med 
Svensk Intermedicinsk Förening (SIM) och endokrinologin inom basspecialitet internmedicin 
och varit extern bedömare (denna position kommer dock att avskaffas till förmån för 9 av 
socialstyrelsen heltidsanställda bedömare, en inom varje basspecialitet). Korta-svars-frågor 
har utarbetats till SIM. 
Svenska Endokrinologföreningen har granskat det nationella vårdprogrammet om 
hyponatremi som nu finns tillgängligt på Svenska Endokrinologföreningens hemsida.  
Patient-PM har uppdaterats fortlöpande på hemsidan. Svenska Endokrinologföreningen har 
påbörjat arbetet med att skapa en ny och moderniserad hemsida och den preliminära 
planeringen är att den nya hemsidan ska ersätta den gamla under våren 2012. Målsättningen är 
att den fortlöpande uppdateringen av hemsidan ska kunna förenklas. 
Ekonomi  

En del av föreningens kapital är placerat på aktiemarknaden, var god se revisionen. Arbetet 
med att få donationer från privatpersoner och företag har fortsatt. Tack vare den goda 
ekonomin, bl.a. p.g.a. ett stort överskott från det europeiska endokrinologmötet i Göteborg 
2005, har två större forskningsstipendier och ett mindre forskningsstipendium kunnat utlysas. 

Representation  
Ordförande Stefan Sjöberg och facklig sekreterare Maria Petersson har deltagit i 
Specialitetsföreningarnas representantskap i Stockholm 30 mars och i Sigtuna 4-5 oktober om 
vårdgarantin. Svenska Endokrinologföreningen har deltagit i Läkareförbundets Nätverk för 
fortbildningsfrågor i Stockholm 31 mars och varit representerat vid Svensk 
behandlingsforskning (SBF) då deras slutrapport gavs i närvaro av regeringen (Jan 
Björklund), SBU, SKL Vinnova och Vetenskapsrådet. Deltagit vid Socialstyrelsens hearing 
angående översyn av läkares specialitetsindelning den 18 december 2011.  

Vetenskaplig verksamhet  
Styrelsen för Svenska Endokrinologföreningen har under 2011 genomfört det första 
gemensamma mötet för Svenska Endokrinologföreningen och SYED som ägde rum 2-4 
februari, 2011 på Stora Brännbo, Sigtuna. 

2011 års riksstämma hölls i Stockholm. Svenska Endokrinologföreningen arrangerade 
symposiet: Osteoporos – nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen (moderator Ove 
Törring).  
Styrelsen för Svenska Endokrinologföreningen har under 2011 tillsammans med SYED 
förberett det andra gemensamma mötet för Svenska Endokrinologföreningen och SYED som 
äger rum 1-3 februari, 2012 på Conventum, Örebro. På mötet hålls fria föredrag och 
posterpresentationer samt mottagare av forskningsstipendier och pris för 2011 års bästa 
endokrinologiska avhandling kommer att kungöras i samband med Endokrindagarna 2012.  

Under 2011 har tre stycken resestipendier delats ut till medlemmar som aktivt deltagit med 
vetenskapliga arbeten vid internationella endokrina möten.  

SYED  
Under 2011 har ett SYED-möte ägt rum i Lund för utbildning av blivande specialister i 
endokrinologi och diabetologi. Mötet ordnades av Sveriges Yngre Endokrinologer och 
Diabetologer.  



 

SK-kurser/CONSUL  
Norge ordnade Consul-kurs i ämnet diabetes-lipider i Bergen i april, 2011. 

En SK-kurs i Hypofysens, binjurarnas och gonadernas sjukdomar har antagits och kommer att 
hållas vecka 46 i Stockholm. Preliminärt kommer en del av platserna att gå till norska 
deltagare.  
SPUR  

I samarbete med Svensk Förening för Diabetologi har 3 inspektörspar utsetts. SPUR-
verksamheten är from 2011 överförd till IPULS-kansliet.  

 
Johan Svensson Vetenskaplig sekreterare Svenska Endokrinologföreningen 


